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التعويض عن عدم تأمين الكسب الفائت في وديعة النقود المصرفية
أ.م .د .نصير صبار لفته الجبوري
يهدف نظام ضمان الودائع ادلصرفية اذل محاية حقوق ادلودعُت اذباه ادلصرف عند افالسو ،فهل
ؽلكن القول ان التعويض وفق ىذا النظام ،يشمل التأمُت على فوات الكسب ادلتمثل ابلفائدة ادلصرفية؟ وأن
كان االخذ هبذا الرأي يثَت صعوابت على ارض الواقع ،خصوصاً ابلنسبة للودائع غَت الثابتة او غَت زلددة

ادلدة؟ كما ان اثبات فرصة الكسب يف ىذه احلالة ال يشكل أي عائق امام الزبون ،فانو دبجرد وجود عقد
وديعة النقود ادلصرفية بفائدة وعدم دفع الفائدة للزبون بسبب افالس ادلصرف ،فان ذلك يؤدي اذل ربقق
ضياع الفرصة اليت ال يتمكن ادلصرف دفعها اال أبثبات خطأ الزبون.
ادلقدمة
 -1أعلية البحث :ال غرو ان زلاولة تطويع احكام نظام التأمُت الذي نظمو ادلشرع ادلدين بصورة عامة

مع نصوص نظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي رقم  3لسنة  ،12016القائم على فكرة التأمُت ،فأن
مبلغ التأمُت الذي يلتزم بو ادلؤمن عند ربقق اخلطر ؽلثل من حيث ادلبدأ ،قيمة الشيء ادلؤمن عليو عند
ربقق اخلطر -ىذا من جهة .ومن جهة أخرى -ان عناصر التعويض اليت نصت عليها ادلادة ( )169من
القانون ادلدين العراقي ،2مشل تعويض اخلسارة اليت تلحق ادلدعي والكسب الفائت الذي ؽلكن ان نعتربه ىو
فوات ادلنفعة اليت يستحقها ادلدعي ،نتيجة ضياع احلق عليو.
 -2فرضية البحث :وبقدر تعلق ادلوضوع بوديعة النقود ادلصرفية ،لنفًتض ان شخصاً قد ابرم عقد
وديعة نقود مصرفية مع احد ادلصارف ادلساعلة ادلشمولة بنظام رقم  3لسنة  2016ودلدة مخسة سنوات
(دبعٌت وديعة اثبتة) وبفائدة متفق عليها بُت الطرفُت ،وافلس ىذا ادلصرف قبل انقضاء اجل الوديعة ،فوفقاً
للعقد ادلربم بُت الزبون وادلصرف فأن ىذا الزبون يستحق الفائدة عن وديعتو ،واليت تعد ىي ادلنفعة اليت كان

ِٕ : 1شىر فً جزٌذح اٌىلبئغ اٌؼزالٍخ ثبٌؼذد ( )4410ثزبرٌخ .2016 /7 /18
 -: 2اٌمبٔىْ اٌّذًٔ اٌؼزالً رلُ ٌ 40سٕخ .1951
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ينتظرىا الزبون عند انقضاء اجل الوديعة الثابتة او اليت قد تكون اذلدف الرئيسي إلبرامو عقد الوديعة
الثابتة ،وعدم حصولو على الفائدة ادلتفق عليها ىو تفويت للكسب او ادلنفعة اليت كان ينتظرىا.
 -3إشكالية البحث :يهدف نظام رقم  3لسنة  2016اذل محاية حقوق ادلودعُت اذباه ادلصرف عند
افالسو ،فهل ؽلكن القول ان التعويض وفق نظام رقم  3لسنة  2016يشمل التأمُت على فوات الكسب ؟
مىت ما كان احتساب او وضع النسب ادلقررة ىو استناداً للمبلغ اإلمجارل للودائع أي أصل الوديعة مع
فوائدىا ؟ وان كان االخذ هبذا الرأي يثَت صعوابت على ارض الواقع ،خصوصاً ابلنسبة للودائع غَت الثابتة
او غَت زلددة ادلدة ،فكيف ؽلكن احتساب التعويض عن فوات الكسب للمودعُت ؟ خصوصاً وان شركة

ضمان الودائع ادلصرفية العراقية ليست طرفاً يف عقد الوديعة ادلربم بُت الزبون وادلصرف ،والذي اكتسب
دبوجبو الزبون احلق ابلفائدة.

 -4منهجية البحث :سنعمد اذل ادلنهج التحليلي يف زلاولة لتطبيع وموائمة احكام تعويض الكسب الفائت
ادلنصوص عليها يف القانون ادلدين العراقي ،ويف ظل تطور النظام التأميٍت يف العراق لوديعة النقود ادلصرفية
من خالل احكام نظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي رقم  3لسنة  .2016لوضع أساس لتعويض
الكسب الفائت عن عدم أتمُت وديعة النقود ادلصرفية.
 -5ىيكلية البحث :ىذا ما ضلاول اإلجابة عليو يف ىذا البحث من خالل ثالثة مطالب ،اذ سنبُت يف
ادلطلب األول مفهوم الكسب الفائت يف عقد وديعة النقود ادلصرفية ،اما يف ادلطلب الثاين فسنحاول وضع
أساس قانوين لتعويض الكسب الفائت عن عقد وديعة النقود ادلصرفية ،اما يف ادلطلب الثالث فسنحاول
بيان العالقة بُت األساس القانوين لنظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي وأتمُت الكسب الفائت .ابإلضافة
اذل ادلقدمة واخلاسبة.
ادلطلب األول
مفهوم الكسب الفائت يف عقد وديعة النقود ادلصرفية
ال غبار ان ادلشرع العراقي أجاز للمتضرر احلق يف ادلطالبة ابلتعويض عن الكسب الفائت دبوجب احكام

ادلادة ( )2 /169من القانون ادلدين  ،3بصورة عامة يف نطاق االضرار احلاصلة دبناسبة االخالل او التأخَت
3
 -:تنص املادة (  )2 /169على انو ( :ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل امللكية او منفعة او أي حق عيين آخر او التزاماً
بعمل او امتناع عن عمل ويشمل ما حلق الدائن من خسارة وما فاتو من كسب بسبب ضياع احلق عليو او بسبب التأخر يف استيفائو بشرط ان يكون ىذا نتيجة
طبيعية لعدم وفاء املدين اباللتزام او لتأخره عن الوفاء بو ).
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يف تنفيذ العقد ،كما اذا فوت شخص على اخر صفقة راحبة  .4ومن ىنا ويف أطار إشكالية ىذا البحث البد
من معرفة ماىية وشروط ونطاق تعويض الكسب الفائت يف عقد وديعة النقود ادلصرفية ،من خالل الفروع
االتية:
الفرع االول
ماىية الكسب الفائت يف وديعة النقود ادلصرفية
يتعُت لتحقق الكسب الفائت ابعتباره ضرراً واجب التعويض وجود فرصة جدية وحقيقية للكسب أوال،
حبيث يتحقق معها احتمال او رجحان ىذا الكسب ،مث ضياع ىذه الفرصة ،وما يًتتب على ذلك من حرمان

هنائي من الكسب وصَتورتو مستحيالً ،بعد ان كان زلتمالً  .5ويف الفرضية اليت طرحناىا يف مقدمة دراستنا
ىذه يف حال اف الس ادلصرف الذي ارتبط بعقد وديعة نقود منتجة للفائدة دلصلحة الزبون ،فأن الفرصة

اجلدية واحلقيقية للكسب كانت زلققة ابالتفاق على الفائدة .اذ تعرف الوديعة الثابتة ابهنا الودائع ادلؤجلة إذل
أجل معلوم وال ػلق لصاحبها أن يسحب منها شيئاً إال بعد فًتة متفق عليها ويقوم ادلصرف بدفع فائدة متفق

عليها سلفاً مع ادلودع ،كما ،6كما تسمى ابلودائع االستثمارية.

7

بيد ان اعالن افالس ادلصرف يؤدي بطبيعة احلال اذل حرمان هنائي للزبون من ىذا الكسب .دبعٌت اننا ال
نكون امام كسب احتمارل ىنا ،كون ان الكسب االحتمارل ليس مؤكداً ،وابلنتيجة فأن عدم ربققو ال يدل
على اإلصابة بضرر زلقق ،أي انو ؽلثل رلرد ضرر احتمارل فقط ،والضرر االحتمارل ال ؽلكن تعويضو كونو ال

يشكل األعلية ادلرجو منها يف قواعد تعويض الكسب الفائت  .8عليو فأن الكسب ادلتمثل ابلفائدة ادلصرفية
ىو زلقق الوقوع وليس زلتمالً ،فأن فواتو يعٍت إصابة الزبون بضرر زلقق وليس فقط رلرد كسب فائت ،فقد
اتفق مقدماً عند ابرام عقد وديعة النقود بفائدة على ربديد نسبة الفائدة اليت يستحقها الزبون عند انقضاء

اجل الوديعة ادلصرفية.

 -: 4كما نص املشرع العراقي يف املادة ( )207من القانون املدين ،على تعويض الكسب الفائت يف املسؤولية التقصًنية .وىذا خارج نطاق دراستنا ىذه ،كون ان
تعويض الزبون عن الكسب الفائت لعقد وديعة النقود املصرفية يدخل ضمن نطاق التعويض عن املسؤولية التعاقدية.
 -: 5قريب من ىذا املعىن انظر /تعويض تفويت الفرصة ،د .إبراىيم الدسوقي أبو الليل ،حبث منشور يف جملة احلقوق-جامعة الكويت ،العدد( )2السنة(،)10
 ،1986ص .85
 -: 6اٌحسبة اٌّصزفً -دراسخ لبٔىٍٔخ ِمبرٔخ ،د .فبئك ِحّىد اٌشّبع ،ػّبْ ،2009 ،ص .178
 -: 7وّب ٌّىٓ اْ ٌىىْ هٕبن ٔىع اخز ِٓ اٌىدائغ رسّى ثحسبة اٌىدائغ ثشزط االخطبر ،وفً هذا إٌىع ِٓ اإلٌذاع اْ لجً اٌّصزف دفغ فىائذ
فسزىىْ ثٕسجخ ضئٍٍخ رمً ثىثٍز ػٓ اٌفىائذ اٌزً رذفغ ثشأْ حسبة اإلٌذاع ألجًٌٍ .زىسغ ٌٕظز :اٌحسبة اٌّصزفًِ ،صذر سبثك ،ص .183

 -: 8ينظر يف ىذا املعىن :تعويض تفويت الفرصة ،مصدر سابق ،ص .86
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كما ان القول أبن ىذا الكسب كان مرجحاً من قبل الزبون فأن ذلك ال يعفي ادلصرف من تعويضو ،خاصة

وان ادلصرف كان ابستطاعتو ذبنب اخلسارة اليت أدت بو اذل اإلفالس ،دبعٌت ذبنب حدوث الضرر للزبون
وبذلك فأن اخلسارة أصبحت مؤكدة وزلققة ،وبذلك نواجو عندئذ ضرراً زلققاً واجب التعويض ابلكامل.

9

عليو فأن العربة واالساس يف تعويض الكسب الفائت عن احلصول عن الفائدة ادلصرفية ،سبثل ضرراً فعلياً
حلق ابلزبون وىو حرمانو من الفائدة ادلصرفية ،دبعٌت فرصة ربقيق كسب معُت ،وان فرصة حصول الزبون
على الفائدة ادلصرفية ىي فرصة جدية ومشروعة لتحقيق ذلك الكسب ،مت تفويت الفرصة على الزبون بفعل
ادلصرف .لذلك علينا معرفة كيفية ربقق ىذا الكسب ومن مث تفويتو ،وىذا ما نبحثو يف الفرع االيت.
الفرع الثاين
شروط ربقق الكسب الفائت يف وديعة النقود ادلصرفية
ىذا ما سوف نبحث من خالل ،كيفية ربقق الكسب ،مث اثبات الفرصة وشروط تفويتها ،وعلى النحو االيت:
 -1ربقق الكسب او ربقق الفائدة ادلصرفية :ال يكفي لتحقق الكسب الفائت عن وديعة النقود ادلصرفية ابدلعٌت
السابق وجوده ،بل يتعُت وجود طريقة مشروعة لتحقق ىذا الكسب تتمثل بنص ادلادة ( )243من قانون

التجارة العراقي رقم  30لسنة  ،101984من جواز االتفاق على فائدة بُت الزبون وادلصرف عند ابرام عقد
وديعة النقود ادلصرفية ،وبذلك فأنو يوجد ارتباط كبَت بُت توقع الزبون احلصول على الفائدة ادلصرفية وجدية
ىذه الفرصة ،وىذا ىو اذلدف الذي يرمي اليو الزبون من ابرام عقد وديعة النقود ادلصرفية بفائدة ،دبعٌت
ربقق فرصة احلصول على الفائدة ادلصرفية عند انتهاء اجل الوديعة ادلصرفية.

وكلمة " فرصة" تطلق يف لغتنا الدارجة ،11ليس فقط على طريقة وإمكانية ربقيق أمر أو واقعة ما ،بل تطلق

أيضاً على ذات الواقعة القابلة للتحقق ،واليت غالباً ما يكون ادلقصود هبذه الواقعة حداثً ساراً ومرغوابً فيو،

والذي ؽلثل يف رلالنا ىنا الكسب االحتمارل ادلأمول ربقيقو ،دبعٌت ىو احتمال وإمكان الكسب ،وادلقصود
بفوات الفرصة ،ىو فوات فرصة الكسب ابعتباره حداثً سعيداً مرغوابً فيو ،والذي يتمثل يف ربقيق غنم او
استبعاد غرم ،أي ربقيق كسب او ذبنب خسارة.

12

 -: 9الضرر ،املبسوط يف املسؤولية املدنية،ج ،1د .حسن علي الذنون ،بغداد ،1991 ،ص .271
 -: 10تنص املادة ( ) 243على انو ( ترد وديعة النقود مبجرد الطلب ما مل يتفق على غًن ذلك ،وللمودع يف أي وقت التصرف يف رصيده الدائن او يف جزء منو،
وجيوز ان يعلق استعمال ىذا احلق على اخطار سابق او حلول اجل معٌن ويقف سراين الفوائد االتفاقية عند حلول االجل ما مل يتفق على اجل آخر).
ِ -: 11خزبر اٌصحبح ،دمحم ثٓ اثً ثىز ثٓ ػجذ اٌمبدر اٌزاسي ،دار اٌزسبٌخ ،اٌىىٌذ ،ثال سٕخ طجغ ،ص .498

 -:: 12تعويض تفويت الفرصة ،مصدر سابق ،ص .110
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عليو ؽلكن القول :أن ادلقصود بفوات الكسب يف رلال التعويض عن عدم أتمُت الكسب الفائت يف وديعة
النقود ادلصرفية ،ىو احلرمان من فرصة ربقيق الفائدة ادلصرفية ادلتفق عليها ،ويكون التعويض بقدر فرصة
ربقق ىذه الفائدة .وبذلك فأنو ؽلكن القول ان فرصة حصول الزبون على الفائدة ادلصرفية ،ىي فرصة جدية
أي حقيقية ،وقابلة للتقدير ،ومن ىنا فأن الفرصة يف رلال التعويض تتميز عن رلرد االمل الذي يتوقف على
شعور ونفسية صاحبو ،بينما تتميز الفرصة زلل دراستنا ىذه ،ابهنا تقدر تقديراً موضوعياً وليس شخصاً .كما

ان إطالق مصطلح الكسب الفائت من ادلشرع العراقي ،يوحي لنا انو أراد حصر التعويض على ادلنفعة
ادلادية من دون ادلنفعة ادلعنوية .كون ان مصطلح ادلنفعة او فوات ادلنفعة ؽلكن ان يضم ربت نطاقو ادلنفعة
ادلادية وادلنفعة ادلعنوية ،بيد ان ادلنافع ادلعنوية ال ؽلكن على الغالب تقديرىا ،دبعٌت ال تدخل ضمن تقومي
ا دلقومُت واخلرباء ،كوهنا تتعلق ابلذات البشرية حاذلا حال االضرار ادلعنوية الكامنة يف النفس .بينما فوات
ادلنافع ادلادية ؽلكن اللجوء اذل تقييمو يف حال مراعاة ظروف الدائن وادلدين يف نفس العالقة التعاقدية .من
ىنا صلد ان ادلشرع العراقي ابلنص على مصطلح الكسب الفائت يوحي لنا انو أراد االقتصار على ادلنافع
ادلادية وابعاد ادلنافع ادلعنوية اليت ال ؽلكن احصائها ،وبذلك يكون ادلشرع العراقي ادق يف ادلعٌت اللغوي
واالصطالحي عن غَته.
واعماالً جلدية الفرصة صلد ان احملكمة عند نظرىا للتعويض عن فوات كسب الزبون للفائدة ادلصرفية ادلتفق

عليها مع ادلصرف ،يسهل عليها يف الغالب ترجيح عدم خسران ذلك الزبون للدعوى لو استمر النظر فيها،

وأهنا (اي احملكمة) ال ترفض التعويض اال اهنا تبحث عن أساس قانوين لتسبيب حكمها ،كوهنا فرصة ماضية
زلققة الوقوع وجدية.
 -2اثبات الفرصة:
كما ان اثبات فرصة الكسب يف ىذه احلالة ال يشكل أي عائق امام الزبون ،فانو دبجرد وجود عقد وديعة
النقود ادلصرفية بفائدة وعدم دفع الفائدة للزبون بسبب افالس ادلصرف ،فان ذلك يؤدي اذل ربقق وجود
الفرصة اليت ال يتمكن ادلصرف دفعها اال أبثبات خطأ الزبون الذي تسبب إبفالس ادلصرف ،وىذا يف
الغالب صعب التوقع ،كون ان حالة اإلفالس اليت قد يتعرض ذلا ادلصرف اندراً او غَت متوقع ان يكون

الزبون ىو من تسبب إبفالس ادلصرف او سعى اذل تردي مركزه ادلارل او االقتصادي.

وبذلك فأن مدى التثبت من فوات الكسب وجديتها ،ىي مسألة وقائع زبضع للسلطة التقديرية حملكمة
ادلوضوع وال رقابة حملكمة التمييز عليها ،13وتنحصر رقابة زلكمة التمييز يف مشروعية ىذا الكسب الفائت،

والذي بطبيعة احلال انو مشروع كون ان مصدره ىو عقد وديعة النقود ادلصرفية بفائدة بُت الزبون وادلصرف.
 -: 13اٌخطأ ،اٌّجسىط فً اٌّسؤوٌٍخ اٌّذٍٔخ ،ج ،2د .حسٓ ػًٍ اٌذٔىْ ،ثغذاد ،2001 ،ص .760
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 -3تفويت الفرصة ( تفويت فرصة الكسب ):
يقدر ىذا التعويض عن الكسب الفائت دبقدار الفائدة اليت كان يتوقعها ادلدعي(الزبون) واليت كانت قد
حددت سابقاً يف عقد الوديعة ادلصرفية واليت فاتت على ادلتضرر ،ابعتبار اهنا سبثل الضرر احملقق الذي أصابو

والذي يكفي اساساً للتعويض ،ومن ىنا كان البد ان تتوافر يف تفويت فرصة الكسب شرطُت رئيسيُت علا (
الفقد ادلؤكد والنهائي للكسب  ،وربقق الضرر).

الشرط األول :الفقد ادلؤكد والنهائي للكسب احملتمل:
كي يتحقق فوات فرصة كسب الفائدة ادلصرفية ،ابعتبارىا ضرراً زلققاً واجب التعويض ،ينبغي ان تكون

فرصة ربقيق الكسب قد فاتت بصفة مؤكدة وهنائية على ادلتضرر(الزبون) ،حبيث ػلرم هنائياً من الفائدة اليت

كان أيملها .دبعٌت ان الوضع وضح هنائياً واستقر ولن يتغَت مستقبالً ،اذ أوقف ادلدعى عليو(ادلصرف) تطور
الوقائع ورلرايت االحداث اليت كان ؽلكن ان تكون مصدراً للكسب او عدم اخلسارة وذلك إبعالن افالس

ادلصرف .وتطبيقاً لذلك قررت زلكمة النقض الفرنسية ان ادلؤمن لو الذي ابرم أثر نصيحة ادلؤمن وثيقة أتمُت
تسمح للشركة ادلؤمنة ابلتمسك قبلو أبسباب زلددة للسقوط ،ال ؽلكنو ادلطالبة ابلتعويض ،طادلا دل يقع أي

حادث بعد .فالضرر يظل حىت ىذه اللحظة فرضياً او نظرايً حبتاً ال يكفي للتعويض.

14

بيد انو ىل ؽلكن الفرض يف ىذه احلالة ان ىذا الكسب الفائت من الفائدة ؽلكن ان يكون احتمالياً وبذلك

ؼلرج عن احلدود اليت رمسناىا لتعويضو وذلك على فرض ان الزبون قد ال يستمر يف عقد الوديعة ادلصرفية
اذل انقضاء االجل ادلتفق عليو ،دبعٌت انو يكون ىناك احتمال بنسبة ضعيفة انو قبل انقضاء اجل الوديعة كان

ؽلكن للزبون اهناء عقد الوديعة إبرادتو ادلنفردة ،وذلك من خالل اللجوء اذل طلب التصرف ابلوديعة وىو ما
يعرف ب ( كسر الوديعة الثابتة) وبذلك فأن الزبون ؼلسر الفائدة ادلتفق عليها ابتداءاً مع ادلصرف.

اال ان ىذه النظرة الضيقة لفوات الكسب ،واليت تقتصر على االعتداد ابلصفة االحتمالية غَت ادلؤكدة

للضرر الذي حرم ادلتضرر(الزبون) من فرصة ربقيق الفائدة  ،15نظرة منتقدة ،فاذا كان ال يوجد ما يؤكد ان
الزبون سيستمر بعقد الوديعة اذل هناية االجل ادلتفق عليو ،فال يوجد ما يؤكد عكس ذلك ،أي ما يؤكد انو
لن يكسر الوديعة ،وان احتمال الكسب موجود وفرصة احلصول على الفائدة متحققة ،فليس دائماً ما
يستند اليو ادلتضرر(الزبون) رلرد اماين واحالم وخيال ،بل قد يكون واقعياً وحقيقياً ،وىذا ما ػلدث يف
الفرضية زلل ىذه الدراسة.

 -: 14قرار حمكمة النقض الفرنسية ،أشار اليو :تعويض تفويت الفرصة ،مصدر سابق ،ص .125
 -: 15قريب من ىذا املعىن ينظر :املصدر السابق ،ص .148
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لذلك فان ما يًتتب على الصفة االحتمالية للضرر النهائي يف فوات الكسب ،أي الفائدة اليت كان ينتظرىا
الزبون وحرم منها ،ىو عدم جعل قدر التحقق واليقُت يف ىذا الضرر كامالً ،بل يضعفو ويقلل منو من دون

ان يقضي عليو كلياً ،واال دلا وجدت الفرصة لدى ادلتضرر(الزبون) دبعناىا السابق ربديده واليت تتضمن
ابلضرورة قدراً كافياً من احتمال ربقق الكسب اذل درجة ان ذبعل منو امراً مرجحاً.
فطادلا كان لدى ادلتضرر(الزبون) إمكانية كافية او معقولة لتحقيق كسب معُت ،أي وجدت لو فرصة ذلذا

الكسب ،وكانت ىذه الفرصة حقيقية وجدية ،فان احلرمان منها ؽلثل ضرراً زلققاً يتمثل يف قيمة واعلية ىذه
الفرصة ،ومدى امكان ربقيقها للكسب ،ومنها فان القانون ال ؽلنع من ان ػلسب يف الكسب الفائت

الذي ىو عنصر من عناصر التعويض ما كان ادلتضرر أيمل احلصول عليو ،ما دام ىذا االمل لو أسباب
معقولة.

16

الشرط الثاين :ربقق الضرر:

خروجاً عن القواعد العامة يف التعويض عن الكسب الفائت واليت تشًتط ربقق الضرر ،17فان واقع احلال
يف زلل دراستنا ىذه ،ان الضرر يكون زلققاً دبجرد اعالن افالس ادلصرف ،كون ان الكسب الفائت يتمثل

يف زلاولة ربقيق كسب معُت وزلدد مسبقاً اال وىو الفائدة ادلصرفية ادلتفق عليها ،دبعٌت ان اذلدف الذي
تسعى الفرصة اذل ربقيقها يف كسب ادلتضرر(الزبون) اغلابياً ،كون ان ادلركز ادلًتتب على فوات الكسب
مركزاً ضاراً ابلزبون .عندئذ يكفي اثبات فوات الكسب للتعويض دبعٌت ان الضرر مفًتض قابل ألثبات
العكس اال يف حالة اثبات خطاً الزبون الذي تسبب يف افالس ادلصرف او ساىم بشكل او اخر يف التأثَت

سلبياً على ادلركز ادلارل واالقتصادي للمصرف.
الفرع الثالث

نطاق التعويض عن فوات الكسب يف وديعة النقود ادلصرفية
ينحصر نطاق تعويض فوات الكسب يف وديعة النقود ادلصرفية على ان مسؤولية ادلصرف ىي مسؤولية
تعاقدية ،ؽلكن ان تندرج ربت مفهوم االخالل ادلبتسر للعقد والذي يقصد بو قيام احد ادلتعاقدين ابلتأكيد
علناً انو لن يقوم بتنفيذ التزامو عندما ػلل اجلو ،اذ يعلن ىذا ادلتعاقد على ضلو واضح قبل حلول ادلوعد

 -: 16للتوسع قريباً من ىذا املعىن ،ينظر قرارات القضاء الفرنسي واملصري والعراقي واراء الفقو الفرنسي هبذا الصدد ،املشار اليها يف كتاب ،الضرر ،مصدر سابق ،ص
 165وما بعدىا.
 -: 17اٌضزرِ ،صذر سبثك ،ص 164
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احملدد للتنفيذ عن نيتو يف عدم تنفيذ التزامو عندما ػلل موعد التنفيذ  .18وتقوم فكرة االخالل ادلبتسر
ابلعقد ،يف العقود ادلستقبلية ،اذ ال يتم تنفيذ التزامات الطرفُت فور ابرام العقد ،بل يتفق الطرفان على
ربديد أتريخ للتنفيذ اذ يصدر من ادلتعاقد الذي دل ػلل بعد االجل احملدد تنفيذ التزامو ما يدل صراحة او
ضمناً على انو سوف يرتكب سلالفة للعقد فيمتنع عن تنفيذه عندما ػلل اجل التنفيذ .والبد من مالحظة
انو يف ىذه الصورة لإلخالل يتبُت ان الدائن يكون قد فاتو كسب كان أيمل ان ػلصل منو فلذا يستطيع

ادلطالبة ابلتعويض عنها  ،19ولكن ىنا يوجد بعض التفصيالت خبصوص ىذا ،اذ ينبغي التعويض عن
الضرر ادلباشر ادلتوقع دبعٌت ان يكون الضرر الناشئ عن االخالل بتنفيذ االلتزام متوقعاً عند ابرام العقد
فإذا دل يتوقعو فال يكون مسؤوالً عنو ،ومعيار توقع الضرر معيار موضوعي رلرد ىو معيار الشخص ادلعتاد
اذا وجد ادلدين يف الظروف نفسها اليت مت فيها العقد ابلذات ،اال انو وحبسب ادلادة ( )169من القانون

ادلدين العراقي ،بُت اذل ان ادلدين يكون مسؤوالً عن الضرر ادلتوقع وغَت ادلتوقع اذا ارتكب غشاً او خطأ

جسيماً اذ يكون ادلدين مسؤوالً عن الضرر ادلباشر كلو متوقعاً وغَت متوقع.

من ىنا كان ال بد من حبث نطاق تعويض فوات الكسب من خالل البحث عن إمكانية قصر التعويض

عن مقدار الكسب الفائت وتقدير الكسب الفائت؟
فلكي نقصر التعويض على مقدار الكسب الفائت ،فأن القاعدة العامة يف تقدير التعويض ىي معادلتو
وجربه للضرر ،حبيث يتساوى التعويض مع كل الضرر احملقق الذي أصاب ادلتضرر واال كان ادلتضرر قد
اثرى على حساب ادلدعى عليو .فوفقاً لفرضية البحث ان الفرصة قد ضاعت هنائياً إبعالن افالس
ادلصرف ،لذا لن يكون امام القاضي اال اللجوء اذل التعويض .فبعد ان يتقُت القاضي ويتأكد من جدية
الفرصة وربققها بقدر ٍ
كاف حبيث يًتتب على فواهتا ضرر زلقق ،فأنو ػلكم ابلتعويض عن كل الضرر الناجم
عن فوات الكسب وعدم ربققو.

20

بيد ان القواعد العامة يف جرب الضرر يف مثل ىذه احلالة ،تشَت اذل انو عند تقدير التعويض عن فوات
الكسب ينبغي وضع ادلتضرر يف احلالة اليت يكون عليها لو ربققت ىذه الفرصة ،وليس تعويضو عن قيمة
الفرصة ذاهتا ،واال عد ذلك وضعاً للمتضرر يف ادلركز او احلالة اليت يكون عليها لو ابع ىذه الفرصة،
21
وليس لو ربققت.
 -: 18االخالل املبتسر يف العقد واثر دراستو يف عقود التجارة الدولية ،د .صفاء تقي عبد نور ،جملة جامعة اببل للعلوم الصرفة و التطبيقية ،اجمللد  ،14اإلصدار ،2
السنة  ،2007ص  117و .143
 -: 19توقع االخالل واالخالل املسبق يف العقد ،د .يزيد انيس نصًن ،حبث منشور جملة احلقوق ،كلية احلقوق -جامعة الكويت ،العدد  ،4السنة ،2007 ،31
ص .228
 -: 20تعويض تفويت الفرصة ،مصدر سابق ،ص  ،158ىـ .129
 -: 21الضرر ،مصدر سابق ،ص .166
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اال ان تلك القواعد العامة قاصرة عن تعويض الزبون تعويضاً كامالً عن الكسب الفائت ادلتمثل ابلفائدة
ادلصرفية ادلتفق عليها مع ادلصرف قبل اعالن افالسو .دبعٌت اننا نكون امام وضع خاص اال وىو ان يعوض

القاضي الضرر االحتمارل ،وادلتمثل يف الكسب ادلتمثل الذي كان أيملو او يتوقعو ادلتضرر(الزبون) ،تعويضاً
كامالً يتمثل يف قيمة ىذا الكسب الذي حرم منو والذي نقصد بو مقدار الفائدة ادلصرفية ،وعندئذ يكون
القاضي قد نظر اذل ىذا الضرر على انو ضرر زلقق وليس فقط ضرر احتمارل ،وابلتارل فال نكون امام رلرد

فرصة .22فقد قضت زلكمة النقض ادلصرية أبنو (ليس يف القانون ما ؽلنع من ان يدخل يف عناصر
التعويض ما كان للمتضرر من رجحان كسب فوتو عليو العمل غَت ادلشروع ذلك انو اذا كانت الفرصة امرا
زلتمال فان تفويتها امر زلقق غلب التعويض عنو).

23

ادلطلب الثاين
األساس القانوين لتعويض فوات كسب الفائدة بسبب افالس ادلصرف
ػلرص القطاع ادلصريف على دعم الثقة بو وتعزيزىا لتتمكن ادلؤسسات ادلصرفية من استقطاب ادلوارد
ادلالية الراكدة لدى االفراد وربويلها اذل أصول مالية يسهل تداوذلا واستخدامها يف سبويل أنشطة اقتصادية
منتجة ،تعود ابلنفع العام لالقتصاد الوطٍت .كما ان الزبون من جهتو عندما يقدم على إيداع أموالو يف أحد
ادلصارف فأنو اذل جانب سعيو حلفظ ىذه األموال ،يسعى للحصول على منافع أخرى ولعل أعلها حصولو
على الفائدة ادلصرفية .لذا فأن قطع العالقة التعاقدية بُت ادلصرف والزبون بسبب افالس ادلصرف يفوت
الكسب على الزبون .وان ادلصرف وفقاً ألىدافو او غايتو من ىذا النشاط ينبغي عليو ان يكون حريصاً
على مصاحل الزبون وخاصة ثقة الزبون وغايتو من ابرام عقد الوديعة النقدية بفائدة.
بيد انو اذا كان عقد الوديعة بُت ادلصرف والزبون كان قد اشًتط الفائدة دلصلحة الزبون عند انقضاء
اجل الوديعة اال انو دل يشًتط ان تكون ىذه الفائدة زلالً لعقد التأمُت الذي من ادلفًتض ان يكون ادلصرف
قد ابرمو مع شركة التأمُت دلصلحة الزبون ؟ وابلتارل يتمكن الزبون الرجوع على شركة التأمُت ابلتعويض عن

فوات الكسب يف حدود الفائدة ادلتفق عليها مع ادلصرف يف عقد الوديعة ادلصرفية ابتداءاً .وىذا ما ضلاول

بيانو من خالل فرعُت على النحو االيت.

 -: 22فً هذا اٌّؼٕى ارجه اٌمضبء اٌّصزي ثزؼىٌض ِٕبست ٌٍطبٌت اٌذي حزَ دوْ حك ِٓ فزصخ أداء االِزحبْ -اٌمزار ِشبر اٌٍه فً وزبة،
اٌضزرِ ،صذر سبثك ،ص .167
 -: 23القرار مشار اليه في كتاب ،الضرر ،مصدر سابق ،ص .167
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الفرع األول
شروط ربقق اخلطر ادلؤمن منو
ابلرجوع حملل عقد التأمُت وفقاً للقواعد العامة ،فأن التأمُت كعقد زللو اخلطر ،ادلؤمن منو يرتبط بو وجوداً
وعدماً ويتسم اخلطر ادلؤمن منو بسمات ثالث:
اوالً  :واقعة زلتملة الوقوع ،أي شلكن ان تتحقق او ،ال ،وعليو ال ؽلكن التأمُت عن خطر مستحيل الوقوع

استحالة مطلقة ،فلو تعلق التأمُت خبطر ال يتصور وقوعو طبقاً للقوانُت الطبيعية فأن العقد يعد ابطالً،
كذلك ان كان مستحيل الوقوع نسبياً كانعدام زللو .كذلك ال ؽلكن التأمُت عن خطر مؤكد الوقوع .24

وابلنسبة للفائدة زلل البحث وخطر تفويت كسبها فأن فوات الكسب ىو امر زلتمل الوقوع شلكن ان
يتحقق او ،ال ،كون ان ادلصرف يقوم أبعمال ذبارية قائمة على احتمال الربح واخلسارة ،وتعرض ادلصرف

لإلفالس ىو امر زلتمل ال مؤكد الوقوع وبنفس الوقت ليس مستحيل.
اثنياً  :ان يكون اخلطر ال ارادي ،دبعٌت ال يتعمد ربققو وال يعتمد ربققو على إرادة اطراف العالقة القانونية،

الن يف ذلك إزالة لعنصر االحتمالية  .25ويعد ابلتارل خطر مؤكد الوقوع وىو ما ال يتصور يف أطار العالقة

التعاقدية بُت ادلصرف والزبون ،فادلصرف كمؤسسة ذبارية يسعى لتحقيق الربح عموماً وال يتصور تعمدىا

اخلطأ.

اثلثاً  :ان يكون اخلطر مشروعاً ،واخَتاً يشًتط يف زلل التأمُت ،ان يكون مشروع غَت سلالف للنظام العام
واآلداب  ،26وتشَت ادلادة ( )984من القانون ادلدين العراقي اذل مشروعية اخلطر بقوذلا " غلوز ان يكون

زلل التأمُت كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معُت" .وبقدر تعلق ادلوضوع
بعقد الوديعة ادلربم بُت ادلصرف والزبون ،فأن ادلنافع اليت يتوقعها الزبون واليت نبحث إمكانية أتمينها ،ىي
منافع مشروعة للزبون يف عقد الوديعة.
عليو فأنو وفق القواعد العامة لعقد التأمُت ،انو ما ان تتوفر الشروط أعاله ،حىت ؽلكن اعتبار الكسب
الفائت خطر أتميٍت ينبغي التأمُت عليو ،اال انو ال يوجد نص قانوين يلزم ادلصرف ابلتأمُت على فوات
كسب الفائدة للزبون ،كما ان فوات الكسب ومسألة التعويض عنها اثَت يف رلال الضرر وليس اخلطأ ،شلا
يعٍت ان كل فعل ضار يستوجب قيام مسؤولية مرتكبو يكفي لتعويض الضرر ادلًتتب على فوات الكسب
بغض النظر عما إذا كان خطأ ام ال.
 -: 24التأمٌن -احكامو واسسو ،د .ابسم دمحم صاحل ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2011 ،ص .223
 -: 25املصدر السابق ،ص .225
 -: 26املصدر السابق ،ص .231
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ويف ىذا الصدد يذىب رأي اذل انو" :كما ان الكسب االحتمارل ادلرجح ؽلكن ان يكون اساساً للتعويض،

وادلتمثل ىنا يف خسارة كان زلتمل ذبنبها ،وقد وقعت بفعل ادلدعى عليو ،فأن ادلتضرر يكون بذلك قد

فاتتو فرصة ذبنب ىذه اخلسارة أي فرصة ذبنب ضرر كان زلتمالً فقط ،فأصبح مؤكداً وزلققاً ،واال دلا
واجهنا رلرد فوات الكسب ،بل نوجو عندئذ ضرراً زلققاً واجب التعويض ابلكامل .كذلك ال يكفي ان
تكون ىذه اخلسارة زلتمل ذبنبها فقط أاي كان قدر ذلك ،بل يتعُت ان تصل درجة احتمال ذبنبها اذل حد

معقول حبيث ؽلكن معها القول ان ىذه اخلسارة كان مرجحاً ذبنبها لوال خطأ او اعلال ادلدعى عليو ،فهنا
فقط يتحقق احتمال الكسب لدى ادلتضرر ،ويكون احلرمان منو تفويتاً لفرصة ربقيقو".

27

الفرع الثاين
زلاولة وضع أساس قانوين لتعويض فوات كسب الفائدة بسبب افالس ادلصرف
ان ما يثار ىنا ىو مسألة الرجوع على ادلصرف جلرب الضرر ادلًتتب على الكسب الفائت للزبون ،أي
انو إذا مت اللجوء للقضاء من قبل ادلودعُت إللزام ادلصرف بدفع تعويض عن الكسب الفائت ،ىل ؽلكن
ان نفًتض قيام ادلصرف ابلتأمُت على الكسب الفائت ،على الرغم من غياب النص التشريعي ؟ ويف حال
عدم التأمُت ،ىل يعد ادلصرف مقصر وتنهض مسؤوليتو ؟ على اعتبار ان كل فعل ضار يستوجب قيام
مسؤولية مرتكبو ،يكفي لدفع التعويض عن الضرر.

28

لإلجابة على ىذا السؤال ،سنستعرض اساسُت ؽلكن االسناد اليهما ،او مبدأين ؽلكن ان ضلاول هبما سد
الفراغ التشريعي الذي كان من ادلفًتض ان يلزم ادلصرف ابلتأمُت عن الكسب الفائت ،وىل ؽلكن ان صلعل
أحدعلا اساساً لتعويض الزبون او ان صلمع بينهما ،وىذا ما نبينو من خالل اساسُت على النحو االيت.
االساس االول

مبدأ حسن النية يف العقود
يقصد حبسن النية اجلهل بواقعة معينة او بظرف زلدد من الظروف اليت تكون مناط ترتيب أثر قانوين،
حبيث ؼلتلف احلكم التشريعي ادلًتتب اختالفاً متعارضاً تبعاً لتحقق اجلهل او العلم بتلك الواقعة او ذاك
الظرف .وهبذا يكون سوء النية ،ىو ربقق يقُت العلم هبذا الظرف او تلك الواقعة على وجو احلقيقة او
ربقق امكان العلم او استطاعتو ،اذ يقوم ذلك على سبيل االفًتاض مقام ربققو حىت يثبت نقيضو .أي يقوم
على افًتاض تشريعي وهبذا يكون أقرب اذل سوء النية القانوين .ومدخل حسن النية او سوئها ىو ذات

 -: 27تعويض تفويت الفرصة ،مصدر سابق ،ص .104
 -: 28اٌّىاد ( 204و  ِٓ )207اٌمبٔىْ اٌّذًٔ اٌؼزالً ،رمبثٍهب اٌّىاد(ِ 1382ذًٔ فزٔسً)و(ِ 221ذًٔ ِصزي).
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الشخص ادلطلوب احلكم على تصرفو .اذ ينبغي ان نبحث يف تلك الذات عن حقيقة االذباه االرادي،
وربديد أحد الوصفُت تبعاً دلا تشَت اليو قرائنو الدالة عليو.

29

بيد انو إذا كانت االستقامة يف العقود تعد التكملة الضرورية للعدالة التعاقدية ،وفق ادلفهوم السابق

حلسن النية يف تنفيذ العقد ،اال ان الكشف عن حسن النية يف الشخص ادلعنوي ادلتمثل ابدلصرف ،يكون
صعباً جداً وقد ال يتوقف السعي دلعرفة حسن نية ادلصرف من سوئها فيما ؼلص عدم التأمُت او التأمُت
على فوات الكسب .وامام حالة العجز ىذه ننتقل اذل ادلبدأ الثاين.
االساس الثاين
مبادئ العدالة
تعرف مبادئ العدالة أبهنا رلموعة ادلبادئ اليت يوحي هبا العدل وحكمة التشريع .فالعدالة قيمة مطلقة،
رباول الوصول اذل ما ينبغي ان يكون ،والقانون ىو الواقع .30لذا فأنو يف حال عدم وجود نص قانوين ؽلثل
واقع فكرة أتمُت فوات الكسب ،فأنو يتم اللجوء اذل مبادئ العدالة ،أي اذل ما ينبغي ان يكون ،وىو
التأمُت على فوات الكسب.
كما نالحظ عدم وجود نص قانوين يف نظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي رقم  3لسنة ،2016

31

يشَت اذل دفع تعويض عن فوات الكسب او إلزام ادلصارف ادلساعلة بدفع أقساط أتمُت عن الفائدة
ادلصرفية ادلفًتضة للزبون ،اذ ان اخلطر الوحيد ادلذكور يف ىذا النظام ىو اإلفالس .ولكن ىذا اإلفالس
حبد ذاتو قد يرتب ضرر ،سواء أحدث خبطأ من ادلصرف ام ،ال .وىذا الضرر متمثل يف فوات الكسب
الذي قد يبدو بعدم حصول الزبون على فوائد الوديعة النقدية ،او قد تتمثل بعدم احلصول على ادلتبقي
من ادلبلغ عند الرجوع على ادلصرف ،على األقل عدم احلصول عليو يف وقت زلدد من بعد ادلطالبة.
ومن ىذا ؽلكن ان نتوصل للنتائج االتية:

 -: 29رىىٌٓ اٌؼمذ ،اٌّطىي فً اٌمبٔىْ اٌّذًٔ ،جبن ػسزبْ ،رزجّخ ِٕصىر اٌمبضً ،ط،1ثٍزود ،2000 ،ص 261
 -: 30االػزجبر وزوٓ فً اٌؼمذ فً اٌمبٔىْ االٔىٍى اِزٌىً ،د .ػجذ اٌّجٍذ اٌحىٍُ ،ثغذاد  ،1991ص .129

 -: 31تعد لبنان اول دولة عربية انشأت مؤسسة وطنية لضمان الودائع املصرفية عام  ،1968ويف مصر صدر قانون رقم  37لسنة  1992الذي انشأ صندوق
التأمٌن على الودائع ابلبنوك العاملة يف مصر ،ويف البحرين أتسس جملس محاية الودائع عام  ،1993ويف املغرب اسس صندوق ضمان الودائع املصرفية مبوجب قانون
مؤسسة االئتمان عام  ،1993ويف سلطنة عمان صدر قانون نظام أتمٌن الودائع املصرفية العماين رقم  9لسنة  ، 1995كما صدر يف السودان قانون صندوق
ضمان الودائع املصرفية عام  ، ،1996والقانون رقم  33لسنة  2000قانون مؤسسة ضمان الودائع االردين ،ويف اجلزائر صدر عام  2004نظام ضمان الودائع
املصرفية ،ويف اليمن صدر قانون رقم  21لسنة  2008قانون مؤسسة ضمان الودائع املصرفية ،وصدر يف الكويت القانون رقم  30لسنة  2008قانون ضمان الودائع
املصرفية ،.كما صدر يف فلسطٌن القانون رقم  7لسنة  2013قانون املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
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 -1ان عدم وجود نص قانوين للتأمُت على فوات الكسب بصورة عامة ،وعلى فوات كسب الفائدة ادلصرفية
بصورة خاصة ،ال يعٍت ضياع حق الزبون – الذي كان ينتظر احلصول على تلك الفائدة عند انتهاء اجل
الوديعة.
 -2ؽلكن القول ان اشهار افالس ادلصرف وجعلو ربت الوصاية وتوقف معامالتو مع الزابئن ومن ضمنها
العالقة التعاقدية بُت ادلصرف والزبون ،يعد ذلك ،انقضاء حكمي لعقد الوديعة النقدية بفائدة من جانب
ادلصرف ،دبعٌت حلول اجل الوديعة ،وبذلك فأن الزبون يستحق الفائدة ادلتفق عليها مع ادلصرف ابتداءاً.
 -3كما انو ومن خالل الرجوع اذل احكام ادلادة ( )13من نظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي ،فأن شركة
ضمان الودائع عند اعالن افالس ادلصرف ادلساىم ،سوف تدفع للمودعُت جزء من الوديعة وفق النسب
احملددة ،وليس كامل الوديعة ،وىذا يلحق ضرراً ابلزبون ،كان شلكن تفادي ذلك الضرر لو دفع كامل مبلغ

الوديعة للزبون ،ومن ضمن ىذا الضرر فوات الكسب ادلادي الذي كان ينتظره الزبون شلا لو استمرت

وديعتو ابلبقاء يف ادلصرف.
 -4ىذا ابإلضافة اذل الضرر الذي يلحق ابدلودعُت نتيجة شلاطلة ادلصرف ادلفلس ،بدفع الديون ادلًتتبة عليو
دبقدار ادلتبقي من مبلغ الوديعة الذي دل تدفعو شركة ضمان الودائع ،والذي يعود ادلودع كدائن على
ادلصرف  ،فقد سبضي مدة ادلماطلة ابلدفع واليت كان من احملتمل ان يربح فيها الدائن ،لو انو قد تسلم
ادلتبقي من مبلغ وديعتو يف الوقت احملدد عند ادلطالبة بو ،وىذه ادلماطلة والتأخر بدفع مبلغ الوديعة يفوت
على ادلودع كسب معُت لتحقيق ربح ما.
 -5بيد انو لو مت الرجوع على ادلصرف يف مجيع احلاالت ادلتقدمة ،ما الذي يلزم ادلصرف بدفع التعويض عن
فوات الكسب ،من غلرب ىذا الضرر ؟ خاصة وانو ال توجد عالقة مباشرة بُت ادلودعُت وشركة ضمان
الودائع.
طللص من ذلك :أنو ال مناص من اللجوء يف ىذه احلالة اذل مبادئ العدالة عندما يعرض النزاع على
القضاء ،اذ يرى االستاذ (شارل روسو) ان مبادئ العدالة ؽلكن ان تلعب دوراً ثالثياً عند استخدامها من

قبل القضاء ،وأحد ىذه األدوار-ىو الدور ادلتمم او ادلكمل ،وذلك أبن تكمل ىذه ادلبادئ نقصاً معُت
او تسد ثغره يف القانون ،وىكذا يلعب القاضي يف ىذه احلالة الدور الذي يلعبو القاضي الروماين (الربيتور)

.32

 -: 32شارل روسو ،القانون الدويل العام( ،ترمجة  :عبد احملسن سعد و شكر هللا خليفة) ،االىلية للنشر و التوزيع ،بًنوت ،1987 ،ص  ( .92واالدوار الثالثة
ىي -1- :العدالة كوسيلة لتخفيف تطبيق القانون -2 – .العدالة كوسيلة إلكمال تطبيق القانون -3- .العدالة كوسيلة الستبعاد تطبيق القانون.).
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لذا من العدل ان ال يثري أحد على حساب غَته وينتفع عن طريق االضرار بو ،فمن ادلنطق وما تقتضيو
العدالة انو :كان على ادلصرف ان يؤمن على فوات الكسب لكي ال يتضرر الزابئن .على اعتبار ان جلوء
ادلودعُت لإليداع يف ادلصارف قد ال يكون حلفظ أمواذلم فقط ،واظلا لتحقيق منافع متعددة ،منها ما يتعلق
ابلفائدة ادلصرفية ،وأخرى ابلتأكيد تتعلق بتأخَت قبض ىذه الودائع نقداً حلُت ربقق اجل معُت كان يرجو
منو الزبون الدخول يف عمل ما( ،كشراء منزل او بضاعة او مصنع او  ....اخل شلا كان يعلق عليو الزبون
آمالو اخلاصة).
كما ان وجود تلك الودائع لدى ادلصرف قبل اعالن افالسو ،دليل على استثمار ادلصرف لتلك
الودائع خالل الفًتة ادلاضية ،وقد جٌت ادلصرف منها أرابح تنسجم مع نشاطو ،وان إلزام ادلصرف بدفع
التعويض عن فوات الكسب يشجع ادلصرف على أداء دوره التجاري واالقتصادي.
((عليو نرى ان فوات كسب الفائدة ؽلكن ان يكون زلالً للتأمُت ،ػلق للزبون مطالبة ادلصرف ابلتعويض

عنو بسبب قطع العالقة التعاقدية إلفالس ادلصرف ،وعلى أساس التزام انبع من روح العدل واالنصاف
وفقاً دلبادئ العدالة ،بعدم ازباذ ادلصرف حزمة من اإلجراءات التأمينية للمحافظة على أموالو وحقوق
ادلودعُت مقابل االستفادة من الوديعة كأيراد مارل يعد مصدر استثماري للمصارف)).
وىنا البد ان تكون دعوة للمشرع العراقي هبذا الشأن من ان يوسع نطاق التعويض يف نظام ضمان
الودائع ادلصرفية رقم  3لسنة  ،2016من خالل:
 -1إلزام ادلصرف ادلساىم بدفع نسبة ػلددىا البنك ادلركزي ،اقل من النسبة احملددة يف ادلادة (/4أوال) منو،
تدخر لتعويض فوات الكسب الذي يلحق ادلودع ،على ان تدفع شركة ضمان الودائع للمودع تعويض عن
فوات الكسب وفق نسبة ػلددىا البنك ادلركزي ،يف حالة مطالبة ادلودع هبا ،خالل فًتة زمنية زلددة ،وعند
عدم ادلطالبة هبا تعود رلموع ىذه ادلبالغ اذل ادلصرف ادلساىم.
 -2يف حالة انقضاء اجل الوديعة وقبض ادلودع دلبلغ الوديعة مع الفائدة ،فأن نسبة التأمُت ادلودعة من
ادلصرف لدى شركة ضمان الوداع ،تعود اذل ذمة ادلصرف ادلساىم.
 -3يف حالة إذا ما اعترب ادلقًتح أعاله يشكل عبئ مارل على ادلصارف ادلساعلة ،فأنو وانطالقاً من واجب
شركة ضمان الودائع ادلصرفية للقيام أبعباء النهوض ابلقطاع ادلصريف وربملها نسبة من ادلخاطر ،وإلشاعة
الثقة بُت ادلودعُت وتسهيل امرىم من إجراءات مراجعة القضاء ،فأنو ؽلكن ان ينص على ان تدفع شركة
ضمان الودائع ادلصرفية التعويض عن فوات الكسب للمودع ،على ان ربل زلل ادلودع يف حدود ذلك
التعويض اذباه ادلصرف ادلعسر( .طبعاً ىذا من دون ان يدفع ادلصرف ادلساىم ابتداءاً ،أي نسبة لتأمُت
التعويض).
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ادلطلب الثالث
العالقة بُت األساس القانوين لنظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي وأتمُت الكسب الفائت
نقول هبذا الصدد انو وفقاً دلبدأ حسن النية ومبادئ العدالة فأن ادلصرف ملزم ابلتأمُت من فوات الكسب

دلصلحة زابئنو ،ودبا ان أتمُت فوات الكسب يصتدم ابلواقع العملي حيث ال توجد شركة أتمُت شلكن ان
تؤمن عن فوات الكسب دلصلحة مصرف ،وان كانت القواعد العامة ال سبنع من ذلك ،واليت تقرر ان ال
يكون الضرر قد سبق التعويض عنو.

33

كما انو ال غلوز االعًتاض على ىذا التحليل القانوين أبن ادلتضرر يكون بذلك قد مجع بُت تعويضيُت عن
ضرر واحد ذلك انو دل يتقاض اال تعويضا واحدا من ادلسؤول عن الضرر الذي أصابو اما مبلغ التأمُت

فليس مقابال للتعويض بل ىو مقابل ألقساط التأمُت ،34دبعٌت ان التأمُت يف ىذه احلالة أيخذ صفة "عقد
تعويض" الن الغرض منو تعويض ادلؤمن لو عما قد يلحقو من ضرر اذا ما ربقق اخلطر ادلؤمن منو ،ومعروف
ان من القواعد البديهية من ادلسؤولية ادلدنية انو ال غلوز ان يتجاوز التعويض مقدار الضرر الذي وقع
ابلفعل فالغاية من التعويض اصالح ضرر واقع ال انزال عقاب ابلفاعل .35كما ان عقد التأمُت على األشياء
عقد ذو طابع تعويضي فمبلغ التأمُت ىنا ليس اال تعويضا عما حلق ىذا ادلؤمن لو من ضرر وذلذا دل يكن
ذلذا ادلؤمن لو يف حالة ما اذا كان مقدار الضرر اقل من مبلغ التعويض اال تقاضي ما يقابل الضرر الذي
أصابو ابلفعل.

36

وخَت دليل على ذلك ان ادلشرع العراقي حينما قرر أتمُت أصل الوديعة فأنو اذل جانب الزام ادلصارف
ادلشمولة بنظام ضمان الودائع ادلصرفية العراقي رقم( )3لسنة  ،2016اشار اذل أتسيس شركة ضامنة ذلذا
الغرض ،وىي شركة ضمان الودائع وفق ادلادة( )1من النظام ،عليو ؽلكن ان نقًتح على ادلشرع ان يتوسع
يف زلل أتمُت ضمان الودائع ادلصرفية ليشمل اذل جانب التأمُت على اصل الوديعة النقدية – أتمُت فوات
الكسب مقابل نسب يل تزم ادلصرف بدفعها اذل شركة ضمان الودائع ،كمقابل للتأمُت وبنسبة اقل من نسب
أتمُت اصل الوديعة لتدفع شركة ضمان الودائع التعويضات عن فوات الكسب مىت ربقق افالس ادلصرف
وطالب الزبون هبا ،ويف حالة عدم ادلطالبة فأن ادلبالغ اليت تقاضتها شركة ضمان الودائع عن أتمُت فوات
الكسب تعود لتؤول اذل ادلصرف ،دبعٌت يتم اعادهتا اذل الذمة ادلالية للمصرف ادلعسر تطبيقاً لروح العدالة.
على ان تكون مطالبة الزبون دلبلغ فوات الكسب خالل ثالثُت يوم من أتريخ تسليمو مبلغ الضمان

 -: 33اٌىسٍظ فً شزح اٌمبٔىْ اٌّذًٔ ،ج ،2َ ،7د .ػجذ اٌزساق احّذ اٌسٕهىري ،اٌمبهزح ،1970 ،ص  1115و ص .1532
 -: 34رأي (ِبسو و رىٔه) أشبر اٌٍه د .حسٓ ػًٍ اٌذٔىْ ،فً وزبثه – اٌضزرِ ،صذر سبثك ،ص .178
 -: 35اٌضزرِ ،صذر سبثك ،ص .176
 -: 3636اٌّصذر اٌسبثك ،ص .178
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ادلستحق قانوانً وفق نظام ضمان الودائع ادلصرفية ،على ان ال ربل شركة ضمان الودائع ادلصرفية زلل
صاحب الوديعة يف حدود ادلبالغ اليت دفعتها عن فوات الكسب ،ويعد ذلك نوع من مساعلة شركة ضمان
الودائع ادلصرفية يف ربمل اعباء النهوض ابلقطاع ادلصريف .وذلك لكون مبدأ التعويض الذي ػلكم عقد
التأمُت على األشياء وؽلنع ادلؤمن لو من ان يرجع على ادلؤمن دببلغ أكرب من الضرر الذي أصابو اظلا ىو

مبدأ مقصور على العالقة بُت ادلؤمن لو وادلؤمن ال يتعداىا اذل العالقة اليت تقوم بُت ادلؤمن لو وادلسؤول.37

وهبذا يكون نظام ضمان الودائع ادلصرفية أفضل اسعاف يقدم للجهاز ادلصريف يف ظل التطورات
االقتصادية وما ترتبو من ااثر وخيمة وىزات مالية تؤثر سلباً على القطاع ادلصريف ،وبذلك فأن شركة ضمان
الودائع ادلصرفية ؽلك ان تتحمل عبء ادلساعلة يف حالة افالس ادلصارف ،من ىنا كان البد من ضم فوات
الكسب دبعٌت التأمُت على الفائدة ادلصرفية اذل نظام ضمان الودائع ادلصرفية .خاصة وان من مهام شركة
ضمان الودائع ىو توفَت غطاء لضمان ودائع اجلمهور لدى ادلصارف العراقية اجملازة من البنك ادلركزي
العراقي داخل العراق.

38

اخلاسبة
خلت التشريعات العربية اليت نظمت احكام نظام ضمان الودائع ادلصرفية من التأمُت على الكسب
الفائت للزبون وادلتمثل ابلفائدة ادلصرفية ،على الرغم من ان أتسيس ىذا النظام ىو ابألساس لتحقيق
االستقرار االقتصادي ،والعمل على محاية حقوق ادلودعُت واستقرار وسالمة ادلصارف وتدعيم الثقة فيها من
خالل الدور الوقائي.
ودلا كان استثمار ادلصرف للمبالغ ادلودعة لديو يؤدي بطبيعة احلال استحقاق اصحاهبا للفوائد ادلصرفية،
فأن اعالن افالس ادلصرف ال يعفيو من دفع تلك الفوائد ،لذلك فأن العدل واالنصاف وادلنطق القانوين
يقضي تعويض فوات الكسب استناداً لضمان نظام الودائع من خالل توسيع نطاقو .وبذلك نكون امام
وسيلة جديدة لتشجيع ادلصرف يف اداء دوره التجاري واالقتصادي عند شعوره انو ملزم بدفع ىكذا مبالغ
او نسب تنسجم مع اسعار الفائدة اذل نظام ضمان الودائع ادلصرفية .وؽلكن اضافتو اذل ادليزات االقتصادية
واالجت ماعية ألنظمة ضمان الودائع ادلصرفية .وبذلك وفران مناخ مناسب للمنافسة بُت ادلؤسسات ادلالية
حسب أحجامها ادلختلفة .ومن مث مساعلة مجيع ادلؤسسات يف أتمُت وربمل تكاليف ادلخاطر ادلالية
للمؤسسات ادلتعثرة .وىذا مبتغى ادلشرع يف ترسيخ الدور الوقائي جملاهبة ادلخاطر ادلالية وتعويض ادلودعُت

 -: 37اٌّصذر اٌسبثك ،ص .178
 -: 38اٌّبدح ( /6أوال) ِٓ ٔظبَ ضّبْ اٌىدائغ اٌؼزالٍخ اٌؼزالً.
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يف حالة ربقيقها .وبذلك نكون قد اوجدان أطار جديد دلعاجلة مشكلة تعويض الكسب الفائت عن وديعة
النقود ادلصرفية ،وىو ما يدعم الثقة العامة ابلقطاع ادلصريف.
عليو فأن فوات كسب الفائدة ؽلكن ان يكون زلالً للتأمُت ،ػلق للزبون مطالبة ادلصرف ابلتعويض عنو

بسبب قطع العالقة التعاقدية إلفالس ادلصرف ،أساسو التزام انبع من روح العدل واالنصاف وفقاً دلبادئ
العدالة ،بعدم ازباذ ادلصرف حزمة من اإلجراءات التأمينية للمحافظة على أموالو وحقوق ادلودعُت مقابل

االستفادة من الوديعة كأيراد مارل يعد مصدر استثماري للمصارف.
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